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ВСТУП
У сучасних умовах господарювання проблема щодо пра�

вильного формування ролі місцевих бюджетів як автоном�
них фінансових інституцій істотно активізувалися і займає
надзвичайно важливе місце в соціально�економічному житті
будь�якої країни, адже місцеві бюджети торкаються безпо�
середньо інтересів усіх членів суспільства.

Широке коло питань, пов'язаних із місцевим бюджетом
та бюджетними відносинами, висвітлили такі науковці, як
Булгакова С.О., Василенко Л.І., Єрмоленко Л.В., Кирилен�
ко О.П., Кравченко В.І., Масленнікова Т.О., Огонь У.Г, Ус�
гуліна О.О. та ін. Однак, незважаючи на сталий інтерес до
цієї проблеми, безліч її аспектів залишається недостатньо
вивченими та потребують подальшого опрацювання.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою роботи є ретроспективно вивчити становлення

та роль місцевих бюджетів як автономних фінансових інсти�
туцій, здійснити загальну оцінку чинного Бюджетного ко�
дексу України та дослідити структуру місцевих фінансів в
Україні.

РЕЗУЛЬТАТИ
Історично поява терміна "самоврядний бюджет" безпо�

середньо пов'язана з появою терміна "самоврядування" у
XVIII ст. в Англії. З тих пір поняття місцевого бюджету виз�
начається ознаками:

— "коли під самоврядною організацією розуміється дер�
жава, бюджет самоврядування покликаний виконувати за�
гальнодержавні завдання, делеговані на місцеві рівні (збо�
ри податків тощо);

— коли мається на увазі, власне, самоврядування у
містах Англії без втручання парламенту, де бюджет покли�
каний виконувати завдання місцевого рівня — утримання
доріг, лікарень, місцевих церков" [5, с. 72].

Прихильник державної теорії місцевого самоврядуван�
ня німецький економіст ХІХ століття Р. Гнейст удоскона�
лив вчення англійських юристів, перенісши вчення про
місцеві бюджети із суто організаційно�правової площини в
економічну з урахуванням певних політичних особливостей
суспільного устрою епохи класичного капіталізму. Одним
із перших Р. Гнейст поставив питання щодо поділу дохідної
бази бюджетів місцевого самоврядування на власні та зак�
ріплені джерела надходжень. Водночас прихильність до дер�
жавницьких підходів під час вирішення функцій і завдань
місцевих громад надала вказаному вченню дещо негативно�
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го забарвлення. Останнє базувалося на твердженні про не�
обхідність фінансування лише поточних витрат за рахунок
загальнодержавних і місцевих податків. Питання здійснен�
ня фінансової підтримки інфраструктурного розвитку те�
риторій, проведення капітальних видатків на їх інвестицій�
ний розвиток взагалі ігнорувалися [5].

Повну ясність, на наш погляд, у визначення категорії
"місцевий бюджет" вніс французький економіст Р.
Штурм, який, зокрема, зазначив: "Бюджет самоврядної гро�
мади — це акт, що передбачає і дозволяє щорічні доходи і
витрати чи інші повинності, які підпорядковуються закона�
ми тим самим правилам" [6].

Проте, як у ранніх, так і в пізніх наукових напрацюван�
нях у галузі місцевих бюджетів, що припадають на середи�
ну ХІХ — початок ХХ ст., економічна природа бюджету не
стала основним об'єктом дослідження, а скоріше виступа�
ла допоміжним чинником вивчення форми реалізації бюд�
жетної політики місцевих органів влади та управління з ог�
ляду на прийняті в суспільстві юридичні норми бюджету�
вання. Свідченням цього може бути інформація, приведена
у словнику Брокгауза та Ефрона, де, зокрема, зазначалося,
що місцевий бюджет, з погляду держави, — це загальний
фінансовий закон місцевої общини, на якому базується роз�
пис доходів та витрат общини, а також забезпечення вико�
нання доходів та витрат держави загалом [7].

Підвищення соціальної ролі місцевих бюджетів стало
вагомим децентралізаційним чинником, який остаточно не
втратив свого значення навіть за умов повної та абсолют�
ної централізації бюджетної системи. Подібна практика
була запроваджена в колишньому СРСР, де приймався єди�
ний державний бюджет, який послідовно включав такі лан�
ки:

— союзний бюджет;
— бюджет державного соціального страхування;
— державні бюджети союзних республік;
— бюджети автономних республік;
— місцеві бюджети.
Організаційна модель місцевих бюджетів базувалася на

чіткій ієрархії:
— головна ланка — бюджети країв, областей, міст рес�

публіканського значення;
— середня ланка — бюджети автономних округів, ав�

тономних областей, районів і міст обласного, крайового,
окружного підпорядкування;

— низова ланка — сільські, селищні бюджети, бюджети
міст районного підпорядкування, бюджети районів у містах.
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Місцеві бюджети за часів СРСР
були фінансовою основою місцевих
Рад, що лише формально виконували
самоврядні функції, адже в Радянсь�
кому Союзі на центральні органи вла�
ди покладалася відповідальність за
розвиток виробничої сфери, а на
місцеві — соціальної. Тому бюджети
місцевих рад мали чітко виражений
соціальний характер [5, с. 130].

Як наслідок, соціально�економіч�
на політика радянського уряду, по�
вноваження якого, по суті, виконува�
ла правляча комуністична партія, по�
требувала належного науково�прак�
тичного обгрунтування. Відповідно до
політичної доктрини суспільства дос�
лідження проблематики об'єктивної
необхідності, суть функцій місцевих
бюджетів проводилися в контексті
структури та функцій державного та
адміністративно�територіального ус�
трою. У працях радянських науковців
доби соціалізму місцеві бюджети роз�
глядаються як складова частина дер�
жавного бюджету. Провідна роль ос�
таннього визначається тим, що успі�
шне ведення планового народного
господарства неможливе без єдиного
централізованого визначення
розмірів видатків усіх без винятку
бюджетів, включаючи їх низовий
рівень. Тотальна бюджетна централі�
зація при всіх своїх нібито позитив�
них рисах, з позицій центру, справи�
ла негативний вплив на розвиток
місцевого самоврядування, позбавив�
ши його відповідної фінансової юрис�
дикції. Невідповідність дохідної бази
місцевих бюджетів економічному по�
тенціалу територій (причиною цього
був відомчий принцип зарахування
державних доходів до бюджетів
різних рівнів, залежно від підпоряд�
кованості підприємств. Курс на ство�
рення підприємств�гігантів, які, неза�
лежно від свого територіального роз�
ташування, сплачували платежі до со�
юзного чи принаймні до республі�
канського або обласного бюджетів,
привели до виникнення не лише
відтворювальних, а й територіальних
або й галузевих диспропорцій) стала
особливо відчутною вже в пострадянський період, коли ви�
никла реальна потреба фінансового територіального вирів�
нювання. Вирішення зазначеної проблеми суттєво усклад�
нилося ще й тим, що більшість крупних платників податків,
які формували основу союзного бюджету, припинили своє
існування в попередньому фінансово�господарському ста�
тусі з огляду на банкрутство, реструктуризацію, привати�
зацію тощо.

Водночас оцінювати однобічно дослідження економістів
радянської доби в сфері місцевих бюджетів також не слід.
Адже була сформована теоретико�концептуальна база фун�
кціонування бюджетів низового рівня управління, визначе�
но їх місце та роль у забезпеченні розвитку радянського
суспільства. Беззаперечним є твердження про те, що місцеві
бюджети як складова фінансів і форма бюджетних відно�
син мають об'єктивний характер, виражають певну частину
економічних відносин, що реалізуються на рівні територі�
альних колективів у процесі розподілу та перерозподілу ча�
стини вартості національного доходу (табл. 1).

У сучасних умовах господарювання локальна бюджет�
на система має чітку ієрархічну будову, структуровану на
засадах державного устрою та адміністративно�територі�
ального поділу (рис. 1).

Адміністративно�ієрархічний статус того чи іншого
місцевого бюджету (рис. 2) має вирішальне значення в про�
цесі розподілу бюджетних повноважень у міжтериторіаль�
ному розрізі. Як свідчить передовий досвід територіально�
го фінансового регулювання, місцеві бюджети базової лан�
ки — бюджети територіальних громад сіл, їх об'єднань, се�

лищ, міст, в окремих випадках районів у містах — відповід�
но до принципів розбудови бюджетної системи, насампе�
ред, принципу субсидіарності, повинні забезпечувати пріо�
ритетне фінансування місцевої соціальної інфраструктури.

Водночас централізовані ланки місцевих бюджетів —
районні та обласні бюджети — також переважно зорієнто�
вані на досягнення соціальної гармонії в регіоні. Загалом
критерій поділу владою нових повноважень є досить про�
стим і грунтується на принципах відомчої підпорядкованості
та територіального розташування.

Значно складнішою є ситуація із убезпеченням об'єк�
тивного рівня як територіальних, так і перерозподілених у
централізованому порядку джерел доходів. Найбільше від
цього фінансово потерпають районні бюджети (належать
до другого рівня ієрархії місцевих бюджетів), сільські, се�
лищні бюджети (представляють третій рівень локальної
бюджетної вертикалі) (рис. 2). Адже, як виявляється, недо�
статньо законодавчо згрупувати місцеві податкові й непо�
даткові бюджетні надходження в розрізі їх поділу на власні
та закріплені із встановленням довгострокових нормативів
зарахування на різні бюджетні рахунки залежно від місця
адміністративно�територіальної одиниці у вертикальній
управлінській ієрархії.

Підтвердженням цього є наявність в Україні кількості
депресивних територій, де з огляду на нераціональне роз�
міщення мережі бюджетних установ, отримане у спадок від
колишнього СРСР, виникає значне від'ємне сальдо бюдже�
ту. Така бюджетна незбалансованість виникає внаслідок
низького рівня позитивних бюджетних потоків при плано�

Таблиця 1. Етапи розвитку місцевих бюджетів України
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во�стабільній, а за умов інфляції і за зростаючих показників
базових контингентів, необхідних для функціонування бюд�
жетної сфери. І якщо в частині покриття делегованих ви�
датків, передбачається отримання дотації вирівнювання
(хоча цей метод має два недоліки: фінансовий — розпоро�
шення коштів у відомчому розрізі; організаційно�правовий
— відсутність прямих юридичних повноважень територіаль�
них громад, сіл, селищ, міст районного підпорядкування,
районних державних адміністрацій у частині планування, на�
дання бюджетних запитів на отримання трансфертних пла�
тежів, а також самостійного використання останніх без
втручання у цей процес вищестоящих управлінських струк�
тур), то у випадку здійснення власних видатків питання за�
лишається практично не вирішеним.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи висвітлення теоре�

тичних засад становлення та функціону�
вання інституту самостійних місцевих
бюджетів, можна зробити такі узагаль�
нення:

1) бюджети територіальних громад,
а також централізовані територіальні
бюджети (районні та обласні бюджети)
в контексті реалізації конституційної
доктрини держави визначають обсяг та
якість надання локальних суспільних
послуг населенню, стан і тенденції роз�
витку місцевого господарства, фінансові
можливості органів місцевого самовря�
дування, порядок надання конституцій�
них гарантій населенню регіонів, можли�
вості й шляхи територіального фінансо�
вого вирівнювання;

2) реалізація розподільчої функції
бюджету на місцевому рівні забезпечує
перерозподіл частини вартості регіо�
нального ВВП, регулювання територі�
ального розвитку, проведення фінансо�
во�економічної локальної політики;

3) місцеві бюджети виступають
інструментами кількісного та якісного регулювання націо�
нальної економіки і соціальної сфери, здійснюючи відпові�
дний прямий чи опосередкований вплив на соціально�еко�
номічний розвиток суспільства, державну та локальну
фінансову безпеку, фінансову стабільність розвитку еконо�
міки, добробут населення, розвиток демократії в країні.

На наш погляд, стан окресленої проблематики сучас�
ного стану бюджетного процесу в Україні потребує її сис�
темного подолання у форматі проведення адміністративно�
територіальної реформи, якою б чітко прописувалися кри�
терії та вихідні засади, включаючи й фінансові чинники ре�
гіонального бюджетування, локальної структуризації тери�
торіальних колективів за однотипними ознаками, найваж�
ливішою серед яких є чисельність населення як потенцій�
ного споживача соціальних послуг. При цьому адекватних

змін вимагає і методологія усієї системи бюджет�
ного планування шляхом поетапного переходу,
залежно від стадії адміністративно�територіаль�
ної реформи, від формування кошторисів за шта�
тами і контингентами до ринкових методів оцін�
ки потреби в коштах, зорієнтованих на резуль�
тат.
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Рис. 1. Склад і структура місцевих бюджетів України
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Рис. 2. Ієрархічна модель місцевих бюджет


